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Zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt IS ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 0 wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zast~pczej (tj. Oz. U. z 2018 r. poz. 998 z pom. zm.), zwanej dalej ustaw!), 
organizator rodzinnej pieczy zast~pczej przedstawia staroscie i radzie powiatu coroczne 
sprawozdanie z efektow pracy. 

W oparciu 0 zapisy WW. ustawy Piecza zast~pcza jest sprawowana w przypadku niemoznosci 
zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodzicow. Piecza zast~pcza zapewnia: 

I) prac~ z rodzin!) umozliwiaj!)c!) powrot dziecka do rodziny lub gdy jest to niemozliwe -
d!jZenie do przysposobienia dziecka, 

2) przygotowanie dziecka do: godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego zycia, 
pokonywania trudnosci zyciowych zgodnie z zasadami etyki, nawi¥ywania i podtrzymywania 
bliskich, osobistych i spolecznie akceptowanych kontaktow z rodzin!) i rowiesnikami, w celu 
lagodzenia skutkow doswiadczania straty i separacji oraz zdobywania umiej~tnosci spolecznych, 

3) zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczegolnym uwzgl~dnieniem potrzeb 
bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych. 

Umieszczenie dziecka w pieczy zast~pczej nast~puje na podstawie orzeczenia S!)du 
Rodzinnego i Nieletnich. Wyj!)tek stanowi przyj~cie dziecka do rodziny zast~pczej zawodowej, 
pelni!)cej funkcj~ pogotowia rodzinnego na podstawie: orzeczenia s!)du, doprowadzenia przez 
Policj~ lub Straz Graniczn!), na wniosek rodzicow, dziecka lub innej osoby w razie bezposredniego 
zagrozenia zycia lub zdrowia dziecka. 

Podstawow!) rol!) organizatora rodzinnej pieczy zast~pczej jest podejmowanie na rzecz 
rodzinnych form pieczy zast~pczej staran, dzi~ki ktorym rodziny zast~pcze i rodzinne domy dziecka 
oraz umieszczone w nich dzieci, a taue pelnoletni wychowankowie rodzinnych form pieczy 
zast~pczej otrzymaj!) nalezne wsparcie i pomoc. 

Na terenie Miasta Lodzi, organizatorem rodzinnej pieczy zast~pczej zostal wyznaczony, 
zgodnie z Zarz!)dzeniem Nr 1574/Vl/II Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 8 grudnia 2011 r. , 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Lodzi. Z dniem 1 stycznia 2012 r. powolano Wydzial 
Wspierania Rodzinnej Pieczy Zast~pczej , w ramach ktorego funkcjonuje Zespo/ ds. Pieczy 
Zast~pczej - realizuj!)cy zadania organizatora rodzinnej pieczy zast~pczej. 

Zespol realizuje zadania przy pomocy m.in.: 

• 33 koordynatorow rodzinnej pieczy zast~pczej (33 osoby zatrudnione na podstawie umowy 
o prac~), 

• 16 pracownikow socjalnych (IS etatow). 

Maj!)c powyzsze na wzgl~dzie w Zespole ds. Pieczy Zast~pczej zatrudnieni s!) rowniez 
specjalisci, tj. 3 pedagogow (2 etaty) oraz 9 psychologow (7 \Ii etatu). 

(dane wg stanu na dzien 31 grudnia 2018 r.) 
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Na terenie Lodzi, wg stanu na dzien 31 grudnia 2018 r. , funkcjonowalo 954 rodzin 
zastc:;pczych i 21 rodzinnych domow dziecka, w ktorych umieszczonych bylo Illcznie 1382 dzieci . 

Tabela Dr I 

RodziDne formy pieczy zast4,lpcze.i wg stanu na dzien 31 grudnia 2018 r. 
Typ rodzinnei pieczy zastepczei Liczba rodzin Liczba dzieci 

Rodziny zasto;pcze spokrewnione 658 842 
Rodziny zasto;pcze niezawodowe 242 288 
Rodziny zasto;pcze zawodowe 24 63 
Rodziny zasto;pcze zawodowe specjalistyczne 14 18 
Rodziny zasto;pcze zawodowe pelnillce funkcjo; pogotowia rodzinnego 16 44 
Rodzinne do my dziecka 21 127 

razem 975 1382 

W 2018 r. , gotowosc do podjc:;cia sic:; opieki nad dziecmi zadeklarowalo: 

• 86 osoby, ktore zglosily sic:; bezposrednio do Zespolu Szkolen i Kwalifikacji Wydzialu 
Wspierania Pieczy Zastc:;pczej Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej. 

• 26 osob majllcych kwalifikacje do pelnienia funkcji rodzica zastc:;pczego. 

Z grupy 86 osob pozytywnie zweryfikowanych i skierowanych na szkolenia zostalo 
61 kandydatow w tym: 

,f 30 na rodzinc:; zasto;pcZl! niezawodowll, 
,f 20 na rodzino; zasto;pczll zawodowll. 
,f 3 na rodzino; zasto;pczll zawodowll pe1nillcll funkcjo; pogotowia rodzinnego, 
,f 5 do prowadzenia rodzinnego domu dziecka, 
,f 3 na rodzino; pomocowll, 

z czego 52 osoby ukonczylo szkolenie w 2018 r. , a pozostalych 9 kandydatow ukonczy je 
w 2019 r. , 

• 105 osob to osoby oceniane przez koordynatorow rodzinnej pieczy zasto;pczej na podstawie 
zlecenia Slldu opiekunczego. Pozytywnie zweryfikowano i zakwalifikowano na szkolenie: 

,f 2 na rodzino; zasto;pcza spokrewnion", 
,f 34 na rodzino; zasto;pczll niezawodowll. 

Nalezy zauwazyc, iz zgodnie z obowi¥ujllcymi przepisami, kandydaci na rodzino; zasto;pczll 
spokrewnionll nie muszll legitymowac sio; swiadectwem ukonczenia szkolenia. 

Dla osob zglaszajllcych gotowosc do podjo;cia sio; opieki nad dziecmi w 2018 r. zorganizowano 
11 szkolen podstawowych dla kandydatow do pelnienia funkcji rodziny zasto;pczej niezawodowe 
rodziny zasto;pczej zawodowej , prowadzenia rodzinnego domu dziecka dla 140 kandydatow (w tym 
54 osob zakwalifikowano w 2017 r. i 86 osob zakwalifikowano w 2018 r.). Natomiast 8 osob, ktore 
zostaly pozytywnie zweryfikowane w 2018 r. zostaly skierowane na szkolenie w 2019 r. 
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Szkolenie podstawowe zostalo UkOl1.czone przez: 

• 2 kandydatow na rodziny zastypcz<,! spokrewnion<,!, 

• 70 kandydatow na rodziny zastypcz<,! niezawodow<,! (w tym 2 rodziny pomocowe), 

• 32 kandydatow na rodziny zastypcz<,! zawodow<'!, 

• 5 kandydatow do prowadzenia rodzinnego domu dziecka, 

• 12 kandydatow, ktorzy rozpoczyli szkolenie w 2017 r., a ukonczyli w 2018 r. 

6 kandydat6w zrezygnowalo. 

W 2018 r. odbylo siy 6 szkolen uzupelniaj<,!cych dla kandydatow na rodziny zastypcze 
zawodowe. L<,!cznie szkolenie uzupelniaj<,!ce ukonczylo 55 kandydatow, z czego 41 osob na rodziny 
zastypcze zawodowe i 14 osob na rodziny zastypcz<,! zawodow<,! specjalistyczn<,!. 

Dla porownania w 2017 r. przeprowadzono 2 szkolenia podstawowe dla 27 kandydatow na 
rodziny zastypcze niezawodowe oraz 2 szkolenia uzupelniaj<,!ce dla kandydatow na rodziny 
zawodowe oraz dla osob prowadz<'!cych rodzinne domy dziecka, a takze dyrektorow plac6wek 
opiekunczo-wychowawczych typu rodzinnego. L<,!cznie szkolenie uzupelniaj<,!ce ukonczylo 12 
kandydatow, z czego 10 kandydatow wziylo udzial rowniez w szkoleniu podstawowym. 

W 2018 r. nast<,!pilo wyrame zwiykszenie liczby zglaszaj<'!cych siy kandydatow 
na rodzicow zastypczych jak i liczba organizowanych dla nich szkolen. Jest to wynikiem kampanii 
spolecznej jak<,! od drugiej polowy 20 17 roku prowadzi Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej pod 
haslem "Rodzina Jest dla Dzieci" . 

Zespol Szkolen i Kwalifikacji we wspolpracy z Zespolem ds. Rodzinnej Pieczy Zastypczej 
zweryfikowali kandydatow zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 9 czerwca 20 II r. 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastypczej poprzez m.in.: prowadzenie wizytacji w miejscu 
zamieszkania, rozmowy, obserwacje oraz gromadzenie odpowiedniej dokumentacji. 

W roku sprawozdawczym utworzono 95 nowych rodzin zastypczych dla 142 dzieci , w tym 3 
rodzinne domy dziecka dla 12 dzieci. 

Tabela nr2 
Nowe rodzinne formy pieczy zastepcze.i utworzone w 2018 r. 

Typ rodzinnei pieczv zastepczei Liczba rodzin Liczba dzieci 
Rodziny zast~pcze spokrewnione 51 74 
Rodziny zast~pcze niezawodowe 36 46 
Rodziny zast~pcze zawodowe 2 6 
Rodziny zast~pcze zawodowe specjalistyczne I 1 
Rodziny zast~pcze zawodowe pelnillce funkcje 

2 3 
I pogotowia rodzinnego 
Rodzinne Domy Dziecka 3 12 

razem 95 142 
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Tabela or3 

Nowe rodziooe formy pieczy zast'lPczej powstale w 2018 r. w wyoiku przeksztalcen 

Typ rodzinne.i pieczy zastepczcj Liczba rodzin Liczba dzieci 
Rodziny zast~pcze zawodowe 7 15 
Rodziny zast~pcze zawodowe specjalistyczne 0 0 
Rodziny zast~pcze zawodowe peinillce funkcje 

0 0 pogotowia rodzinnego 
Rodzinne Domy Dziecka 4 12 

razem 11 17 

W roku sprawozdawczyrn zawartych zostalo 10 nowych urnow dotyczljcych pelnienia funkcji 
rodzinnej zawodowej pieczy zastc;pczej : 

• 6 urnowy na rodzinc; zastc;pczlj zawodowlj, 
• 1 urnowy na rodzinc; zastc;pczlj specjalistycznlj, 
• 3 urnowy na prowadzenie rodzinnego dornu dziecka. 

Rodziny zastc;pcze i rodzinne dorny dziecka obejrnuje siC;, na ich wniosek, opieklj 
koordynatora rodzinnej pieczy zastc;pczej. W stosunku do rodzin zastc;pczych i rodzinnych dornow 
dziecka, nieobjc;tych opieklj koordynatora, zadania koordynatora rodzinnej pieczy zastc;pczej 
wykonuje organizator rodzinnej pieczy zastc;pczej . 

Na dzieil 31.12.2018 r. pod opieklj koordynatorow i pracownikow socjalnych pozostawalo 979 
rodzin w tyrn: wszystkie rodzinne do my dziecka oraz rodziny zastc;pcze zawodowe, zawodowe 
pelniljce funkcjc; pogotowia rodzinnego i zawodowe specjalistyczne, a takze rodziny zastc;pcze 
niezawodowe i spokrewnione, ktore zlozyly stosowny wniosek. 

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastc;pczej w ciljgu roku obejrnowali opieklj 571 rodzinnych 
form pieczy zast<;pczej. Wobec pozostalych rodzin zast<;pczych zadania koordynatora realizowali 
zatrudnieni w Zespole ds. Pieczy Zastc;pczej pracownicy socjalni. 

ObowillZujljce przeplSY nakladajlj na organizatora rodzinnej pleczy zast<;pczej obowillZek 
dokonania: 

• oceny sytuacji dziecka urnleszczonego w rodzinie zast<;pczej oraz w rodzinnyrn dornu 
dziecka, 

• oceny rodziny zast<;pczej oraz prowadzljcego rodzinny dorn dziecka. 

Ocena sytuacji dziecka, przeprowadzana jest w rniarc; potrzeb, jednak nie rzadziej niz 
co szesc rniesi<;cy, a w przypadku dziecka ponizej 3 lat, nie rzadziej niz co trzy rniesiljce. 

W 2018 r. w rodzinnych forrnach pieczy zast<;pczej przebywalo 66 dzieci do 3 roku zycia. 
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Celem przeprowadzonych ocen bylo m.in.: 

• ustalenie aktualnej sytuacji dziecka, 
• dokonanie analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem, 
• dokonanie oceny stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb, 
• modyfikowanie planu pomocy dzieeku. 

Po dokonaniu oeeny, do wlasciwego Slldu przekazywana byla opinia dotycZllea zasadnosci 
dalszego pobytu dziecka w pieezy zastc;pczej . 

W 2018 r. przeprowadzono 1964 oeen dzieci z rodzin zastc;pczyeh oraz 158 oeeny 
wychowankow rodzinnych domow dzieeka. 

Ocena rodziny zastc;pczej oraz prowadzllcego rodzinny dom dziecka dokonywana 
jest pod wzglc;dem predyspozycj i do pelnienia powierzonej im funkcji oraz jakosci wykonywanej 
pracy. Pierwsza oeena dokonywana jest przed uplywem roku od umieszezenia pierwszego dziecka, 
kolejna po uplywie roku od dokonania pierwszej oceny, a nastc;pne nie rzadziej niz co trzy lata. 
Ponadto oceny dokonuje siC; w zwi¥ku z uplywem terminu obowi¥ywania umowy, na podstawie 
ktorej powierza siC; pelnienie funkej i rodziny zastc;pczej zawodowej blldz prowadzenie rodzinnego 
domu dziecka. 

W 2018 r. przeprowadzono 159 oeen rodzin zastc;pczych oraz 21 oceny prowadzllcych 
rodzinne domy dziecka, z czego 179 bylo pozytywnych i I negatywna. 

Zgodnie z przepisami, w przypadku negatywnej oceny rodziny zastc;pczej albo prowadzllcego 
rodzinny dom dziecka, kolejna ocena jest dokonywana nie pozniej niz w terminie 6 miesic;cy 
od dnia dokonania tej oceny. W sytuacji kolejnej negatywnej ostatecznej oceny, organizator 
rodzinnej pieczy zastc;pczej kieruje do Slldu wniosek 0 uchylenie postanowienia 0 umieszczeniu 
dziecka w rodzinie zastc;pczej albo rodzinnym domu dziecka. 

W 20 18 r. , I rodzina, ktorej funkcjonowanie oceniono negatywnie po raz pierwszy, zostala 
objc;ta wzmozonll opiekll specjalistow Zespolu ds. Pieczy Zastc;pczej. 

W 20 18 r. , systematycznym wsparciem specjalistow objc;tych bylo 254 przedstawicieli 
rodzinnych form pieczy zastc;pczej oraz III przebywajllcych w nich dzieci. Prowadzone byly 
rowniez cykliczne spotkania terapeutyczne z 310 rodzinami. 

W 2018 r. , w ramach zadaiJ. realizowanych na rzecz rodzinnych form pieczy zastc;pczej 
specjalisci: 

• udzielili: 

- 631 specjalistycznych porad 254 rodzinom zastc;pczym i prowadZllcym rodzinne do my 
dziecka, 

138 konsultacji rodzicom biologicznym dzieci umieszczonych w rodzinnej pleczy 
zastc;pczej, 

1415 konsultacji pracownikom sprawujllcym opiekc; nad rodzinnymi formami pleczy 
zastc;pczej, 
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• zbadali za pomoc~ test6w psychologicznych: 

- 377 kandydat6w deklaruj~cych chyc podjycia siy sprawowania funkcji rodzinnej pieczy 
zastypczej (w liczbie tej mieszcz~ siy kandydaci , kt6rzy w 2018 r. zglosili siy 
bezposrednio do Zespolu ds. Pieczy Zastypczej oraz kandydaci opiniowani w 2018 r. 
przez koordynator6w rodzinnej pieczy zastypczej na zlecenie s~du, a takZe kandydaci 
z poprzedniego roku sprawozdawczego), 

- 3 rodziny, kt6re zloZyly wniosek do Zespolu ds. Pieczy Zastypczej 0 przeksztalcenie 
w inn~ formy rodzinnej pieczy zastypczej. Wszystkie uzyskaly kwalifikacje, z czego 
3 na prowadzenie zawodowej rodziny zastypczej (np. rodzitmego domu dziecka). 

• sporz~dzili: 

- 279 diagnoz psychofizycznych dzieci przebywaj~cych w rodzinnych formach pieczy 
zastypczej wraz z zaleceniami dla opiekun6w do dalszej pracy, 

- 300 opinii psychologiczno - pedagogicznych dla kandydat6w na rodzic6w zastypczych 
oraz 86 opinii psychologicznych dla rodzin juz funkcjonuj~cych, 

• uczestniczyli w 1153 zespolach, z czego: 

- w 1055 zespolach ds. oceny sytuacji dzieci, 
- w 23 zespolach ds. oceny sytuacji rodziny, 
- w 80 zespolach ds. oceny sytuacj i dzieci w plac6wkach opiekunczo - wychowawczych 

typu rodzinnego. 

Ponadto, zatrudnieni w Zespole ds. Pieczy Zastypczej psycholodzy oraz pedagodzy wspierali 
rodzic6w biologicznych dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastypczej. Specjalisci 
uczestniczyli w spotkaniach, kt6re odbywaly siy na terenie Wydzialu Wspierania Rodzinnej Pieczy 
Zastypczej, udzielaj~c rodzicom wskaz6wek i porad dotycz~cych metod wychowawczych, a takze 
przekazuj~c szczeg610we informacje 0 instytucjach mog~cych sluzyc pomoc~ w rozwi¥aniu 
zglaszanych prze rodzic6w problem6w. W 2018 r. odbylo siy 138 takich spotkan z udzialem 
psycholog6w i pedagog6w. 

Rodzinne formy pieczy zastypczej s~ obejmowane r6wniez wsparciem wolontariuszy. 
W 2018 r. z takiej pomocy skorzystalo kilkaset dzieci i doroslych z rodzin zastypczych i rodzinnych 
dom6w dziecka, w tym: 

• 4 dzieci wspieranych bylo przez wolontariuszy, kt6rzy podpisali porozumtente 
o wsp61pracy z Miejskim Osrodkiem Pomocy Spolecznej w Lodzi, 

• 13 dzieci objytych bylo pomoc~ wolontariuszy z Biura Wolontariatu "Caritas" 
Archidiecezji L6dzkiej, 

• 11 dzieci objyta byla wolontariatem realizowanym przez Fundacjy "Gajusz", 
• 8 dzieci zajmowali siy wolontariusze ze Swietlicy Srodowiskowej "Anielisko", 
• 3 dzieci wspierana byla przez wolontariuszy ze Swietlicy Srodowiskowej mieszcz~cej 

siy w Lodzi, przy ul. Solnej 15, 
• 7 dzieci pomagali wolontariusze z Miydzynarodowego Stowarzyszenia Pomocy "Slyszy 

Serce" w ramach projektu "Wyci~gamy dzieci z bramy", 
• 30 dzieci wziylo udzial w Eko warsztatach z wolontariuszami firmy Veolia, 
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• 50 dzieci wziyIo udzial w spotkaniu "Na koniu po dzikim zachodzie i w gillb siebie" 
realizowanym przez wolontariuszy Fundacji PZU, wspieranych wolontariuszami MOPS 
L6dz oraz z Fundacji Gajusz, 

• kilkaset dzieci i doroslych z rodzin zastypczych bralo udzial w atrakcjach 
przygotowanych w ramach obchod6w Dnia Rodzicielstwa Zastypczego w Pasazu 
Schillera. Wydarzenie przygotowane bylo przez wolontariuszy MOPS L6dz, Fundacji 
Gajusz, Fundacji Robinson Crusoe, Ja i M6j Dom, PCK oraz Fundacji Zycie, 

• 140 dzieci i doroslych z rodzin zastypczych na Pikniku Rycerskim organizowanym w 
ruinach zamku w Besiekierach, 

• okolo 200 kilkaset dzieci i doroslych z rodzin zastypczych wziylo udzial w spotkaniu 
noworocznym organizowanym w L6dzkiej Strefie Ekonomicznej w Lodzi. 

W przypadku 46 wychowank6w pomoc wolontaryjna nakierowana byla na pracy 
indywidualn'l z dzieckiem, reszta to warsztaty, szklenia i organizacja atrakcji dla rodzin zastypczych, 
zar6wno doroslych jak i dzieci. 

W przypadku, gdy rodzina zastypcza albo prowadzllcy rodzinny dom dziecka okresowo 
nie moze sprawowae opieki , w szczeg61nosci z powodu: 

• problem6w zdrowotnych, 
• nieprzewidzianych zdarzenlosowych, 
• zaplanowanego wypoczynku, 

piecza zastypcza nad dzieckiem moze bye powierzona rodzirue pomocowej. 
Rodzin'l pomocow'l moze bye funkcjonujllca rodzina zastypcza niezawodowa, zawodowa lub 

prowadz'lcy rodzinny dom dziecka blldz osoby w tym zakresie przeszkolone, 
a podstawll umieszczenia dziecka jest umowa zawart'l pomiydzy starost'l a rodzinll. 

W 2018 r., zawartych zostalo 22 um6w stanowi'lcych podstawy umieszczenia dzieci 
w rodzinie pomocowej, w tym: 

• 1 umowa z rodzinll zastypcz'l zawodow'l, 
• 2 umowy z rodzinami zastypczymi zawodowymi specjalistycznymi, 
• 10 um6w z rodzinnymi domami dziecka (w tym z jednym rodzinnym domem dziecka 

trzykrotnie podpisano umowy), 
• 5 um6w z rodzinami zastypczymi zawodowymi pelnillcymi funkcjy pogotowia rodzinnego, 
• 4 umowy z malzonkami lub osob'l ruepozostajllcll w zwi¥ku malzenskim przeszkoleni 

do pelnienia funkcji rodziny zastypczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka 
lub rodziny przysposabiaj'lcej (w tym z dwoma osobami podpisano umOWy dwukrotnie). 

Czas pobytu dziecka w rodzinie pomocowej nie moze przekroczyc 2 miesiycy. 

W 2018 r. przyczyn'l umieszczania dzieci w rodzinach pomocowych bylo korzystanie 
z przyslugujllcego prawa do czasowego niesprawowania opieki w zwi¥ku z wypoczynkiem przez 
zawodowe rodzinne formy pieczy zastypczej , pobytem w szpitalu rodzin zas(ypczych 
spokrewnionych oraz nieprzewidzianymi trudnosciami, kt6re wystllPily w rodzinie zastypczej 
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zawodowej pelni,!cej funkcjy pogotowia rodzinnego. Zgodnie z obowi¥uj,!cymi przepisami , 
wymiar wypoczynku nie moze przekraczac 30 dni kalendarzowych w okresie 12 miesiycy. 

W 2018 r. z przysluguj,!cego prawa do czasowego niesprawowania opieki skorzystalo: 

• 12 rodzin zastypczych, w tym: 

- 6 rodzin zastypczych zawodowych pelni,!cych funkcjy pogotowia rodzinnego Uedna 
z rodzin skorzystala z wypoczynku dwukrotnie), 

- I rodzina zastypcza zawodowa, 
- 2 rodziny zastypcze zawodowe specjalistyczne, 

• 5 prowadz'!cych rodzinne domy dziecka 
z wypoczynku dwukrotnie) 

rodzinnego Uedna z rodzin skorzystala 

• 4 rodziny skorzystaly z prawa do czasowego niesprawowania opieki nad dziecmi 
bez powolywania rodziny pomocowej m.in. po opuszczeniu przez ostatnie dziecko rodziny 
zastypczej. 

Pod opiek,! rodzin pomocowych, z kt6rymi podpisano umowy w 2018 r. , znajdowalo 
siy I,!cznie 56 dzieci . 

W 2018 r. , rodzinne formy pieczy zastypczej objyly opiek,! 1382 dzieci . Z grupy tej , 152 
maloletnich posiadalo uregulowan'! sytuacjy prawn'! (tj. rodzice nie zyj,! b,!dz zostali pozbawieni 
wladzy rodzicielskiej). Zgodnie z art. 76 us!. 4 pkt 16 wszystkie dzieci 
z uregulowan,! sytuacj,! prawn'! S,! zglaszane do osrodk6w adopcyjnych, celem poszukiwania 
dla nich rodzin adopcyjnych. W zeszlym roku zakwalifikowanych do adopcji zostalo 19 
podopiecznych rodzinnej pieczy zastypczej. 

Tabela nr 4 

Dzieci z uregulowanll sytuacjll prawnll przebywajllce w rodzinnych formach pieczy zast~pczej 

Typ 
Rodziny Rodziny Rodziny 

Rodziny Rodziny zast~peze 
rodzinnej zast~peze zawodowe pelniJlce Rodzinne Domy 

pieezy zast~pcze zast~peze zast~peze zawodowe funkej~ pogotowia Dziccka 
zast~pezej 

spokrewnione niezawodowe zawodowe specjalistyezne rodzinnego 
Liczba 

73 36 10 4 17 12 dzieci 

W 2018 r. , w rodzinie przysposabiaj,!cej , umieszczonych zostalo 14 wychowank6w 
rodzinnych form pieczy zastypczej, w tym I z rodziny zastypczej niezawodowej , 10 z rodzin 
zastypczych zawodowych pelni,!cych funkcj e pogotowia rodzinnego oraz 3 z rodzinnego domu 
dziecka. 
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1. Uczestnictwo w posiedzeniach zespolow ds. okresowej oceny sytuacji dzieci umieszczonych 
w placowkach opiekunczo-wychowawczych. 

W ubieglym roku, na terenie Lodzi funkcjonowalo 29 placowek opiekunczo -
wychowawczych: 

• 18 typu socjalizacyjnego, w tym 1 z miejscami interwencyjnymi, 
• 2 typu interwencyjnego, 
• 7 typu rodzinnego, 
• 2 typu specjalistyczno - terapeutycznego, 

ktore w 2018 r. objyly opiek'l755 dzieci. 

Zgodnie z obowillZuj'lcymi przepisami, w placowce opiekuilczo - wychowawczej dziala 
zespol, ktory okresowo (nie rzadziej niz co 6 miesiycy, a w przypadku dziecka ponizej 3 lat, nie 
rzadziej niz co 3 miesi'lce) dokonuje oceny sytuacji umieszczonego dziecka. W przypadku 
placowek typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno - terapeutycznego, w sklad 
zespolu, obok osob zatrudnionych w placowce, wchodzi m. in. przedstawiciel organizatora 
rodzinnej pieczy zastypczej. W okresie sprawozdawczym, przedstawiciele organizatora 
uczestniczyli w 560 takich zespolach. 

2. Umieszczanie wychowankow placowek w rodzinnych formach pieczy zast~pczej. 

Respektuj'lc podstawow'l zasady, iz dla dziecka pozbawionego opieki rodzicow biologicznych 
najlepszym srodowiskiem wychowawczym jest srodowisko rodzinne, organizator rodzinnej pieczy 
zastypczej w scislej wspolpracy z placowkami opiekunczo - wychowawczymi podejmowal 
dzialania maj'lce na celu przeniesienie wychowankow placowek do form rodzinnych. W 2018 r. , 
dziyki intensywnym staraniom, 54 dzieci, zostalo umieszczonych w lodzkich rodzinnych formach 
pieczy zastypczej, z czego: 

• 7 w rodzinach zastypczych spokrewnionych, 
• I 7 w rodzinach zastypczych niezawodowych, 
• 16 w rodzinach zastypczych zawodowych, 
• 4 w rodzinach zastypczych zawodowych pelni'lcych funkcjy pogotowia rodzinnego, 
• lOw rodzinnych domach dziecka. 

Ponadto 81 podopiecznych powrocilo do rodziny biologicznej. 

1. Wsparcie istniejllcych rodzin zast~pczych 

• PROJEKT MEDYCZNY, czyli przychodni Salwy, Fundacji Gajusz oraz darczyncow (biznes 
plus osoby prywatne) na rzecz dzieci z rodzinnej pieczy zastypczej w celu zapewnienia 
dostypu do prywatnej opieki zdrowotnej (bezplatne wizyty u lekarzy specjalistow) dla dzieci 
z rodzin zastypczych. Program wystartowal w grudniu 2018. 

• Inicjatywa Fundacji Gajusz otwarcie centrum terapeutycznego CUKINIA 
(Piotrkowska 17), gdzie dzieci z pieczy zastypczej mog,! bezplatnie lub za symboliczn'l 
oplat,! skorzystac z terapii psychologicznych (psychiatra, psycho log - specjalista od terapii 
traumy, seksuolog i ilmi). https:llgajusz.org.pl/dla-potrzebujacychicukinia-centrum-terapiil 

• Regulame spotkania z rodzinami zastypczymi w celu wypracowania najefektywniejszych 
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metod wsp61pracy. Opracowanie wynik6w ankiety przeprowadzonej wsr6d rodzin 
zastt;pczych. 

• Nowy pok6j spotkan dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastt;pczych oraz ich rodzic6w 
biologicznych na Malachowskiego 74. Tam r6wniez mozliwosc konsultacji i regularnych 
spotkan z psychologiem - specjali st'! terapii traumy. 

• Projekt Medyczny, czyli wsp61praca przychodni Salve, Fundacji Gaj usz oraz darczync6w na 
rzecz dzieci z rodzinnej pieczy zastt;pczej w celu zapewnienia dostt;pu do prywatnej opieki 
zdrowotnej (bezplatne wizyty u lekarzy specjalist6w) dla dzieci z rodzin zastt;pczych. 

2. Rozwijanie zdolnosci plastycznych dzieci z rodzinnych form pieczy zast~pczej 

• Warsztaty plastyczne w Palacu Herbsta oraz teatralne w Teatrze Arlekin dla dzieci 
z rodzin zastt;pczych. 

• Warsztaty plastyczno-ekologiczne dla 50 os6b z rodzin zastt;pczych z firm,! Veolia. 

3. Zorganizowanie pomocy materialnej 

• Wsparcie materialne, w przer6znej postaci, dla rodzin, kt6re znajduj,! sit; w naglej potrzebie 
(np. umeblowanie nowo otrzymanego mieszkania od miasta, wyprawka dla dziecka 
umieszczonego w rodzinie zastt;pczej z interwencji , wyprawka szkolna dla 60 dzieci i inne). 

• Akcja Mikolajki - 500 dzieci z pieczy zastt;pezej dostalo prezenty 0 wartosei okolo 100 zl 
kazdy (I'!czny koszt zakupionych przez darczync6w prezent6w to okolo 50 tys. zl.) 
Wit;kszosc dzieci dostala dokladnie to, 0 co prosila sw. Mikolaja w dostarezonych do MOPS 
listaeh. 

• Bilety dla 400 os6b (dzieci i doroslych) na Mecz Wojsko Polskie kontra Gwiazdy Gortata. 

4. Dzialania majltce na celu integracj~ srodowiska zast~pczego 

• Piknik Rodzicielstwa Zastypezego w Pasazu Sehillera. Warsztaty, gry, zabawy i darmowy 
poczystunek dla wszystkich rodzin zastypczych oraz lodzian obecnych na wydarzeniu -
ponad \000 os6b. 

• Sredniowieczny Piknik dla Dzieci na Zamku w Besiekierach. Gry, zabawy, konkursy oraz 
poczystunek dla okolo 140 dzieci i doroslych z rodzin zastypezych. Dodatkowo wizyta 
w Muzeum w Lyczycy oraz Kolegiaeie w Tumie. 

• "Przygoda na Dzikim Zaehodzie" dla okolo 60 dzieei w Wi osee Indianskiej Tatanka kolo 
Ozorkowa, a dla rodzic6w zastt;pczych wyjlltkowe warsztaty 0 emocjaeh i budowaniu relacji 
z udzialem koni i swiatowej slawy trener6w. 

5. Akcje w okresie swilttecznym zaoferowane dzieciom z rodzinnej instytucjonalnej 
pieczy zast~pczej przez organizacje pozarzltdowe 

• Llldowanie sw. Mikolaja na lotnisku w Lodzi. Port Lotniezy L6di - okolo 60 dzieei , 
• Spotkanie z sw. Mikolajem w Kinie Charlie. Fundaeja Ja i m6j Dom. - 200 dzieci, 
• Swillteezny pokaz filmowy. Kino Cinema City - ponad 200 dzieei . 
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Zgodnie z art. 76 ust. 4 ustawy, do zadaiJ. organizatora rodzinnej pleczy zastypczej, 
nalezy m.in.: 

I) prowadzenie naboru kandydatow do pelnienia funkcji rodziny zastypczej zawodowej, 
rodziny zastypczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, 

2) organizowanie szkolen dla kandydatow do pelnienia funkcji rodziny zastypczej, 
prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz na dyrektora placowki opiekunczo -
wychowawczej typu rodzinnego, 

3) zapewnienie rodzinom zastypczym oraz prowadz~cym rodzinne domy dziecka szkolen 
maj~cych na celu podnoszenie ich kwalifikacji, bior~c pod uwagy ich potrzeby, a takze 
pomocy wolontariuszy, 

4) prowadzenie poradnictwa i terapii dla osob sprawuj~cych rodzinn~ pieczy zastypcz~ i ich 
dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastypczej , 

5) zapewnienie pomocy prawnej osobom sprawuj~cym rodzinn~ pleczy zastypczlb 
w szczegolnosci w zakresie prawa rodzinnego, 

6) dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywaj~cych w rodzinnej pieczy 
zastypczej , 

7) zapewnienie koordynatorom rodzinnej pieczy zastypczej szkolen maj~cych na celu 
podnoszenie ich kwalifikacji, 

8) przedstawienie staroscie i radzie powiatu corocznego sprawozdania z efektow pracy, 
9) zglaszanie do osrodkow adopcyjnych informacji 0 dzieciach z uregulowan~ sytuacj~ 

prawna, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiaj~cych , 

10) organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku, gdy rodzina zastypcza albo prowadz~cy 
rodzinny dom dziecka okresowo nie moze sprawowac opieki, w szczegolnosci z powodow 
zdrowotnych lub losowych alba zaplanowanego wypoczynku. 
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